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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 la proiectul de hotarare cu privire la modificarea si completarea Regulamentului de 

functionare a sistemului de  parcare cu plata a autovehiculelor in municipiul Alexandria in 

parcarile administrate de SC Piete si Targuri Alexandria SRL. 

 

 

 

Prin Referatul de aprobare nr. 24190/25.10.2019, primarul municipiului Alexandria 

supune dezbaterii si aprobarii Consiliului local proiectul de hotarare cu privire la modificarea si 

completarea Regulamentului de functionare a sistemului de parcare cu plata a autovehiculelor in 

municipiul Alexandria, in parcarile administrate de SC Piete si Targuri Alexandria SRL. 

I. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

In sedinta consiliului local din 27 noiembrie 2017 a fost aprobat Regulamentul de 

functionare a sistemului de parcare cu plata a autovehiculelor in municipiul Alexandria, in 

parcarile administrate de SC Piete si Targuri Alexandria SRL. De la aprobarea regulamentului, 

au fost intreprinse masuri active pentru implementarea si operationalizarea acestuia, fiind 

achizitionate servicii si echipamentele necesare. In luna iulie 2018 sistemul a devenit functional, 

iar pe parcursul aplicarii, regulamentul a fost modificat si completat in functie de situatiile 

concrete aparute.  

 In sedinta Consiliului local Alexandria din septembrie 2018, venind in sprijinul agentilor 

economici, s-a introdus "platforma pentru aprovizionare". Platformele au fost marcate cu vopsea 

distincta pe asfalt si deservesc mai multi agenti economici,  pe aceste locatii putand stationa 

pentru maxim 30 de minute masinile care fac aprovizionarea cu marfuri. Platformele au fost 

amplasate in zone in care isi desfasoara activitatea un numar crescut comercianti, deservind 

exclusiv pe baza criteriului de proximitiate agentii economici din zona.  

 Prezentele modificari vizeaza introducerea unor masuri sanctionatorii, tocmai pentru a 

evita blocajele si aglomerarile in zonele care deservesc agentii comerciali, avand in vedere ca 

activitatea de aprovizionare este in mod frecvent stanjenita prin blocarea accesului la aceste 

platforme ori prin ocuparea lor de catre persoane neautorizate. 



 Se au in vedere urmatoarele: 

 Introducerea art. 34 (1) in Regulamentul de functionare a sistemului de parcare cu plata 

a autovehiculelor in municipiul Alexandria care va avea urmatorul continut: Art. 34 (1) 

Constituie abatere si se sanctioneaza corespunzator parcarea unui autovehicul care 

blocheaza accesul  la un loc de parcare de tipul "platforma pentru aprovizionare" 

marcat cu vopsea de culoare rosie. Sanctiunea pentru acest caz, constatata si aplicata de 

catre salariatul SCP si va fi inscrisa in MASURA DE INFORMARE, valoarea acesteia va 

fi 300 lei. In acest caz se poate aplica suplimentar si masura complementara de blocare a 

rotilor descrisa la art 35.  

 Se completeaza art 35 din Regulamentul de functionare a sistemului de parcare cu plata 

a autovehiculelor in municipiul Alexandria care va avea urmatorul continut:Art. 35) (1) 

Masura complementara aplicabila pentru articolele 29 - 34 este reprezentata de 

blocarea rotilor autovehiculului. Blocarea rotilor se face de catre salariatul SCP care 

poate fi insotit si de un angajat al S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII 

EDILITARE S.R.L. Conditia deblocarii rotilor este reprezentata exclusiv de plata sumei 

inscrise in MASURA DE INFORMARE. 

 Introducerea art. 49 in Regulamentul de functionare a sistemului de parcare cu plata a 

autovehiculelor in municipiul Alexandria care va avea urmatorul continut: Art. 49) 

Blocarea accesului la un loc de parcare de tipul "platforma pentru aprovizionare" 

marcat cu vopsea de culoare rosie si semnalizat corespunzator, se sanctioneaza conform 

art. 34
1
.  

 Se introduce in Anexa nr. 3 fila nr. 7 continand reprezentarea grafica a indicatorului de 

avertizare pentru abaterea reglementata de art. 34 (1). 

 Se introduce in Anexa nr. 4 la Regulament Tarifele practicate de catre SCP, pozitia 15 care 

va reglementa masura sanctionatorie reglementata de art. 34 (1). 

Prin aprobarea prezentului proiect de hotarare se realizeaza obiectivelor propuse, dupa cum 

urmeaza: 

 fluidizarea traficului rutier si descongestionarea drumurilor publice din zona centrală şi a 

drumurilor publice cu trafic intens; 

 diminuarea problemelor legate de parcarea la domiciliu şi cea la destinaţie; 

 asigurarea fluenţei circulaţiei în condiţii de siguranţă, fără blocări de circulație şi 

accidente; 

 protejarea pietonilor prin asigurarea unor condiţii prielnice de circulaţie pe trotuare. 

II. LEGALITATEA PROIECTULUI 

Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentata pe prevederile 

urmatoarelor acte normative: 

 Prevederile HCL nr. 334/24.11.2017 privind aprobarea Regulamentului de functionare a 

sistemului de parcare cu plata a autovehiculelor in municipiul Alexandria in parcarile 

administrate de SC Piete si Targuri Alexandria SRL, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 



 Prevederile HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 

195/2002, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile Legii nr. 55/2010 a politiei locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile OG nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 Prevederile HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 

Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 Prevederile OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 Prevederile art. 58-60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. n din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ al Romaniei. 

Urmare celor expuse, in conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ al Romaniei, s-a intocmit Raportul de specialitate la aprobarea modificarii si 

completarii Regulamentului de functionare a sistemului de parcare cu plata a autovehiculelor in 

municipiul Alexandria, in parcarile administrate de SC Piete si Targuri Alexandria SRL. 

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si 

aprobare Consiliului local al Municipiului Alexandria. 
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